
Møteinnkalling
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested:      Hobøl kommunehus, Elvestad, 
Tidspunkt: 27.05.2016 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Til info: I Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS sitt representantskap sitter det kun en 
representant fra hver kommune. Dette er Ordførerne i de 11 eierkommunene. Ved forfall bes 
dere kalle inn vara selv og gi IØKUS IKS beskjed.

Rakkestad, 27.04.16

Petter Schou/s
Leder i representantskapet for IØKUS IKS

1

mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no


Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps møte 27.05.2016

Sakliste

PS 16/1 Konstituering

PS 16/2 Årsregnskap 2015 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariatet IKS

PS 16/3 Årsberetning 2015 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

PS 16/4 Valg av nytt styre

PS 16/5 Styrehonorarer og kompensasjon for tapt arbeidstid for IKS i Indre 
Østfold

I tillegg vil selskapsavtalen som nå er vedtatt i alle kommunene bli sendt rundt slik at 
den kan bli underskrevet.
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Saksnr.: 2016/314
Dokumentnr.: 8
Løpenr.: 95809/2016
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 27.05.2016 16/1

Konstituering

Styrets innstilling
Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 18.05.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 11.04.2016 16/7
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 27.05.2016 16/2

Årsregnskap 2015 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariatet IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for representantskapet i 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2015 
fastsettes

2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2015 på kr. 224.002,83 
Av overskuddet, forslås 30.000,- avsatt til kompetanseheving i 2016 og 194.002,83  
avsatt til disposisjonsfond.

Rakkestad, 05.04.16 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 11.04.2016:
Daglig leder redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 11.04.2016 som 
fremlegges for representantskapet i IØKUS IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2015 
fastsettes

2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2015 på kr. 224.002,83 
Av overskuddet, forslås 30.000,- avsatt til kompetanseheving i 2016 og 194.002,83  
avsatt til disposisjonsfond.

Vedlegg
 Regnskap m/vedlegg for 2015
 Revisjonsberetning for 2015
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Årsberetning 2015 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saksopplysninger
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.
Evt. spørsmål besvares av daglig leder og styreleder.

Vurdering
Daglig leder mener at det avlagte regnskap gir et korrekt bilde av sekretariatet i driftsåret 
2015. Det er et regnskap preget av nøkternhet. Mindreforbruket på rundt 224.000,- skyldes 
hovedsakelig, som det er nevnt i årsmeldingen, ikke- budsjetterte refusjoner og besparelser 
på lønnskostnader, det har bl.a. ikke blitt brukt vikar ved sykdom og nyansatt rådgiver var 
først på plass i mars, mens det var budsjettert med to årsverk fra januar. 
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Saksnr.: 2016/315
Dokumentnr.: 12
Løpenr.: 63674/2016
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Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 11.04.2016 16/6
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 27.05.2016 16/3

Årsberetning 2015 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
representantskapet i IØKUS IKS:

1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2015, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Rakkestad, 05.04.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 11.04.2016:
Daglig leder redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra styret. Det ble gjort noen små 
justeringer i teksten i møtet.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 11.04.2016 som 
fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:
1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2015, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Vedlegg
 Årsberetning 2015 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 
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Saksopplysninger
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper §4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.

Vurdering
Årsberetningen er et nødvendig og viktig dokument for våre eiere og sekretariatet selv. 
Sammen med det tallmessige årsregnskapet med vedlegg og noter, gir den etter daglig 
leders mening en helhetlig oppsummering av kontrollutvalgssekretariatet for året 2015. Det 
vises for øvrig til selve beretningen.
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Årsberetning – IØKUS IKS 2015 - 3 – 
 

1. Innledning  

 

 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal sørge for 
sekretærbistand til eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til 
kommunelovens § 77 pkt. 10, og forskrift for kontrollutvalg med 
hjemmel i nevnte § 77. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en 
veileder “Kontrollutvalgsboken” som kom ut i 2 utgave på tampen 
av 2015. 

2. Organisering 

2.1 IØKUS IKS 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ble opprettet fra 01.01.05, og er 
organisert som en interkommunal virksomhet. Sekretariatet er opprettet med 
hjemmel i lov av 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 

 
Kontrollutvalgssekretariatet eies av disse 11 kommunene: 

Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad og Våler. 

2.2 Representantskapet: 

Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver av kommunene.  
 

Representantskapet 2011-2015 besto 
av: 

Representantskapet 2015-2019 består 
av: 

Ordfører Knut Espeland, Leder 
Ann Kristin Jansson 
Ordfører Thor Hals 
Ordfører Erik Unaas 
Ordfører Håvard Osflaten 
Amund Rakkestad 
Ordfører Ellen Solbrække 
Ordfører Kari Pettersen 
Ordfører Svein Olav Agnalt  
Ordfører Ole Andre Myhrvold 
Ordfører Reidar Kaabbel  

Spydeberg 
Aremark  
Askim  
Eidsberg  
Hobøl 
Marker 
Rakkestad 
Rømskog 
Skiptvet 
Trøgstad 
Våler  

 

Ordfører Petter Schou, Leder 
Ordfører Geir Aarbu  
Ordfører Thor Hals 
Ordfører Erik Unaas 
Ordfører Olav Breivik 
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen 
Ordfører Ellen Solbrække 
Ordfører Thor Håkon Ramberg 
Ordfører Svein Olav Agnalt  
Ordfører Ole Andre Myhrvold 
Ordfører Reidar Kaabbel  

Spydeberg 
Aremark  
Askim  
Eidsberg  
Hobøl 
Marker 
Rakkestad 
Rømskog 
Skiptvet 
Trøgstad  
Våler  

 

 
De to største kommunene (innbyggertall) Askim og Eidsberg har to stemmer hver i 
representantskapet, de øvrige kommunene har én stemme hver. Det vises for øvrig 
til selskapsavtalen/vedtektene for IØKUS IKS  
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Årsberetning – IØKUS IKS 2015 - 4 – 
 

2.3 Styret 

Styret har i 2015 bestått av følgende, og i tråd med selskapsavtalen for IØKUS IKS, 
er det valgt personlige varaer til styret: 
 

Faste medlemmer Personlig vara 

Tore Johansen, leder Sissel Jøssang 

Kjell Ove Tangen, nestleder Andre Bjerke  

Rita Sletner Kjetil Igletjern 

  
De styrende organers oppgaver framkommer av selskapsavtalen/vedtektene. 
 

3.  Finansiering 

 

Av selskapsavtalen/vedtektene framgår også hvordan utgiftene til drift av Indre 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal fordeles mellom de 11 eierkommunene.  
Eierkommunene betaler etter en fordelingsnøkkel hvor grunnbeløpet er på 20.000,- 
og resten fordeles etter innbyggertall, innbyggertallene blir regulert hvert valgår.  
 

4. Personal/årsverk 

 

Sekretariatet har 2 årsverk. Som kjent har det vært 1 fast stillingshjemmel siden 
oppstart i 2005, i representantskapsmøtet 24.11.2014 ble det vedtatt å øke til to 
stillingshjemler og det ble lyst ut etter en Rådgiver i 100 % stilling. Denne begynte i 
stillingen 2. mars 2015. I begynnelsen av august 2015 gikk nyansatt rådgiver ut i 
fødselspermisjon og vikar var på plass umiddelbart, etter litt overlapping/opplæring i 
forkant av sommeren.  
 

5. Aktiviteter 2015 

5.1  Møtevirksomhet i Representantskapet: 

Representantskapet har avholdt 3 møter i 2015, og det er behandlet 11 saker. 

5.2 Møtevirksomhet i styret: 

Det er i 2015 avholdt 6 møter i styret, og det er behandlet 30 saker. Det er i tillegg 
avholdt møter i forbindelse med ressursgjennomgang og eierstrategi. 

5.3 Aktiviteter som bør nevnes: 

 Ansettelse og opplæring av en rådgiver, samt vikar for denne.  

 Gjennomført en ressursgjennomgang av selskapet i samarbeid med en ekstern 
konsulent fra Norsk Kommunerådgiving. Resultatet av gjennomgangen er å finne i 
egen rapporten utarbeidet av Norsk kommunerådgiving, i samarbeid med daglig 
leder og styreleder.  
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 Hatt møter med tre nærliggende sekretariat og deres styreleder for om mulig å 
utvikle det nåværende samarbeidet, og se på mulighet for en eventuell 
sammenslåing.  

 Bidratt i arbeidet med utarbeidelse av ny eierstrategi for selskapet.  

 Gjennomført en felles kursdag for alle nye kontrollutvalg, samt 
veiledning/opplæring i hvert enkelt utvalg. 

 Daglig leder startet høsten 2015 på en master i offentlig ledelse og styring, for å 
imøtekomme kravet om kompetanse som ble påpekt i ressursgjennomgangen. 

 Gjennomført 58 kontrollutvalgsmøter i 11 kontrollutvalg  

 Behandlet 317 saker i kontrollutvalgsmøtene 

 Deltatt på NKRFs kontrollutvalgskonferanse for 2015 

 Deltatt på NKRFs samling for kontrollutvalgssekretærer 2015 

 Deltatt på èn nettverkssamling for kontrollutvalgssekretariat (IØKUS, TEMARK, 
Bærum, Buskerud, FIKS, VIKS, ØKUS og ROKUS) og èn studietur til Bryssel i 
anledning 10 års markering for samarbeidet. 

6. Utviklingsområder/eierstrategi 

I september var arbeidet med ny eierstrategi for selskapet klart og denne ble vedtatt i 

representantskapet i november og er nå ute på høring i eierkommunene. I månedene 

før nyttår klarte vi likevel å starte opp tiltak på flere av områdene; 

 Effektiviserer administrasjonsarbeidet i henhold til konklusjonene fra 

ressursgjennomgangen av selskapet.  

- Alle utvalgene har nå enten fått nettbrett eller funnet andre løsninger som 

gjør at utvalgene er mer eller mindre papirløse.  

- Utvalgene har selv overtatt arbeidet rundt evt bevertning 

- Videreført arbeidet med å opprette rutiner for hvordan et 

kontrollutvalgssekretariat bør fungere for å betjene eierne best mulig 

 Utvikler saksbehandlerrollen 

- Dette arbeidet kom godt i gang allerede i mars når kapasiteten i 

sekretariatet økte med et årsverk, men dette er jo en kontinuerlig prosess. 

 Styrker veilederrollen 

- Har tatt hovedansvar for opplæring og arrangerte et dagsseminar for alle 

nye utvalg 9. november 2015  

(Se også pkt 4, 5, 7 og 12) 
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Årsberetning – IØKUS IKS 2015 - 6 – 
 

7.  Kontrollutvalg 

 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har som hovedformål å fungerer som 
kontrollutvalgssekretariat for våre 11 kommuners kontrollutvalg. Sekretariatet hadde 
opparbeidet et nært samarbeid med de “gamle” utvalgene. I 2015 ble det valgt nye 
kontrollutvalg og det betydde mange nye utvalgsmedlemmer som trengte veiledning 
og opplæring. I november gjennomførte sekretariatet en felles opplæringsdag hvor 
det var 50 påmeldte fra de ulike eierkommunene. Ut fra tilbakemeldingene vil 
sekretariatet vurdere denne dagen som vellykket.  
 
Det er innarbeidet gode rutiner for kontakt og saksbehandling. Daglig leder er 
tilgjengelig på tlf og mail i teorien 24/7, fordelen er at kontrollutvalgene kan nå 
sekretariatet ved behov. Sekretariatet opplever ikke at dette tilbudet misbrukes, og 
ser på det som en nødvendighet for å kunne yte god service, da politikerne har 
ordinært arbeid på dagtid.  
I tillegg har sekretariatet tett dialog og møter i forkant av hver ”møterunde” med Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS - slik at våre tjenester blir best mulig. (Nærmere 
informasjon om sekretariatets mange arbeidsoppgaver kan man finne i Veilederen 
«Kontrollutvalgsboken» 2. utgave s. 22-23) 
 

8.  Lokaliteter og arbeidsmiljø 

 

Kontrollutvalgssekretariatet leier funksjonelle lokaler i Industriveien 6 i Rakkestad 
kommune. Sekretariatet flyttet inn i større lokaler på nyåret 2015 og fikk da litt mer 
fysisk avstand til IØKR IKS, men deler fortsatt noe fellesareal med dem, dette har 
fungert godt og har sørget for at den sosiale biten er god selv om det kun er to 
ansatte i selskapet.  
 
Sekretariatet har en avtale om IKT med Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, som 
igjen kjøper IKT-tjenestene av Fredrikstad kommune. Vi har her tilgang på de 
tjenester vi ønsker, og datakommunikasjonen fungerer i all hovedsak godt. 
I tillegg benytter sekretariatet seg av bærbart datautstyr i kontrollutvalgsmøtene. Det 
er tilrettelagt for mobilt kontor, samt innkjøpt en smart tlf. på selskapet. 
 
Sekretariatet har knyttet kontakter med nærliggende sekretariat gjennom 
“Oslofjordsamarbeidet”, og deltar på fagsamling for sekretariat fra hele landet i regi 
av NKRF, dette bidrar til faglig felleskap/utvikling, samt at gode råd er kun en tlf/mail 
unna. 
 
Daglig leder har vært i kontakt med eierkommunene for å kunne delta på et HMS 
kurs, nå da vi har to ansatte, dette kurset er planlagt gjennomført i 2016 
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9. Ansettelsesutvalg, Forhandlingsutvalg, og Arbeidsmiljøutvalg 

 

Da Sekretariatet frem til mars 2015 kun har en ansatt, - daglig leder, og fra mars har 
bestått av to ansatte, - er ingen av de ovenstående utvalg opprettet. 
 
 

10. Etiske retningslinjer 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS er medlem av NKRF, og vi er dermed 
underlagt «Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer» fastsatt av NKRFs årsmøte 
11.06.2012. Styret vedtok 18.04.2013 følgende:  

1. Ansatte og medlemmer av styret i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
skal ha «Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer» som rettesnor for sin 
virksomhet. 

2. Etisk reglement for IØKUS IKS evalueres en gang hvert år. 
 
Av ulike grunner fikk vi ikke evaluert reglementet i 2015, men blir satt på sakslisten 
våren 2016. 
 

11. Status likestilling 

11.1 Styret 

Lovkrav om kvinnerepresentasjon er oppfylt i styrende organ, inneværende års styre 
har bestått av 2 menn og 1 kvinne. 

11.2 Administrasjonen og øvrig personal  

Det er to fast opprettete stillingshjemmeler i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
IKS. Daglig leder er kvinne. Fast ansatt Rådgiver er kvinne og nåværende vikar er 
mann. 
 

12. Økonomi og årsregnskap 

12.1 Budsjett og regnskap 

Regnskapet, herunder lønningsregnskapet, føres av Aremark kommune. Revisor er 
Indre Østfold Kommunerevisjon. 
 
Årets budsjett var på kr. 1.700.000,- på inntekter / brukerbetalinger, og kr. 
1.700.000,- på utgifter.  
Resultatet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr. 224.003,- 
Hovedårsaken til dette er ikke- budsjetterte refusjoner og besparelser på 
lønnskostnader, det har bla ikke blitt brukt vikar ved sykdom og nyansatt rådgiver var 
først på plass i mars, mens det var budsjettert med to årsverk fra januar. Samtidig 
har vi hatt uforutsette utgifter til konsulenttjenester som “spiste opp” ca. halvparten av 
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refusjonene/lønnsbesparelsene. Disse konsulenttjenestene ble vedtatt gjennomført 
av representantskapet. 
 
Representantskapet vedtok i møte 15.11.2013 nye styrerhonorar for IKSer i Indre 
Østfold. For IØKUS IKS utgjør styrehonorarene dette: 

- Styremedlemmer: kroner 1.200,- per styremøte 
- Styreleders tilleggs honorar: 10.000,- per år 
- Styreleders deltakelse på eiermøter er godtgjort gjennom styreleders tilleggs 

honorar 
- Styremedlemmenes deltakelse på eiermøter er valgfri og honoreres ikke.  

12.2 Fremtidig drift 

Grunnet stabil oppdragsmengde og god økonomisk situasjon, samt stabilitet blant 
eierne, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret vil i tråd med 
eierstrategien kontinuerlig vurdere situasjonen for sekretariatet sett opp mot ny 
kommunelov og kommunereformen. 

12.3 Kommentarer til regnskapsresultatet  

Årets regnskap er avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr. 224.003,-. 
Hovedårsaken er at det ikke er satt inn vikar ved sykemelding, vakant stilling og en 
nøktern drift. 
 
Overskuddet på kr. 224.002,83  foreslås avsatt til disposisjonsfond, og av 
disposisjonsfondet foreslås det å “øremerke”: 

 Kr. 30.000,- til kompetanseheving i 2016 (i tråd med resultatet av 
ressursgjennomgangen) 

 
 
 
 
   

     Rakkestad, 11.04.2016 
 
 
 
 
…………………. ……………………..  …………………. ……………………. 
 
Tore Johansen Kjell Ove Tangen  Rita Sletner   Anita Rovedal 
Aremark              Askim                                  Eidsberg   Daglig leder 
Styreleder             Nestleder         Medlem     
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Valg av nytt styre i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat, herunder valg av 
leder og nestleder

Valgkomiteens innstilling til representantskapet
Valgkomiteen anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

1 Tore Johansen Leder 1 Arne Bjerke
2 Kjell Ove Tangen Nestleder 2 Kjetil Igletjern
3 Unni Gangnæs 3 Sissel Jøssang

NumeriskeFaste medlemmer

Rakkestad, 12.05.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Valgkomiteens innstilling om styresammensetning i perioden 2016-18 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Selskapsavtalen for IØKUS IKS
 Interkommunal eierskapsmelding for IØ.

Saksopplysninger
Av selskapsavtalen pkt 3.3 fremgår følgende:

Styret skal ha 3 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. Styremedlemmene 
velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styret fungerer inntil 
nytt styre er valgt og konstituert.

I Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold er det redegjort for hvordan man skal 
sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite og der står det følgende:

Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er tilpasset 
selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Bruk av valgkomite skal sikre at
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styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder 
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse.
Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i 
ny valgperiode. Ordførerne i deltakerkommunene skal velges som medlemmer av valgkomiteen.
Medlemmene av valgkomiteen fremmer forslag om styremedlemmer.
Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styre, som grunnlag for beslutning i eierorganet. 
Sammensetning av styre bør gjøres ut ifra at styret er et kollegialt organ og bør velges ut ifra krav til 
kompetanse og selskapets egenart.
Valgkomiteens innstilling til, og representantskapets beslutning om antall styremedlemmer, må være i 
samsvar med selskapsavtalen. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge. 
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i 
styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene.
Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og kommunale selskaper. Politikere i styrene blir 
automatisk inhabile ved behandling i kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold for selskapet.
Styrene i selskaper eid av kommunene i Indre Østfold følger lovens krav om kjønnsbalanse.

Vurdering
Valgkomiteens innstilling er i samsvar med selskapsavtalen, det er numerisk rekkefølge på 
varamedlemmene og den følger lovens krav om kjønnsbalanse. Forslaget legger til grunn en 
delvis utskiftning ved at ett av tre medlemmer er nye i styret.
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Valgkomiteens innstilling om styresammensetning i perioden 2016-18

Valgkomiteen har vurdert styresammensetning for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 
perioden 2016-18.

I sitt møte 13.04.16, sak 05/16, har valgkomiteen innstilt på følgende styresammensetning:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

1 Tore Johansen Leder 1 Arne Bjerke
2 Kjell Ove Tangen Nestleder 2 Kjetil Igletjern
3 Unni Gangnæs 3 Sissel Jøssang

NumeriskeFaste medlemmer

 

Innstillingen oversendes styreleder og daglig leder, som saksdokument til representantskapsmøte 
27.05.16.

Askim, 10. mai 2016

På vegne av representantskapets leder og leder av valgkomiteen.

Åsmund Kobbevik
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Styrehonorarer og kompensasjon for tapt arbeidstid for IKS i Indre Østfold

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. I 2016 og 2017 honoreres styret for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS i gruppe 
3. Styremedlemmer mottar 1 273,- for hvert møte. Styreleders tilleggshonorar er på 
10 609,- pr år. 

2. For selvstendig næringsdrivende dekkes dokumentert eller udokumentert tap etter 
følgende satser (i hele kroner):

Tapt arbeidsfortjeneste 2016 2017 2018 2019

Dokumentert tap – øvre grense pr dag 4427 4560 4697 4838
Dokumentert tap – øvre grense pr time 590 608 626 645
Udokumentert tap – øvre grense pr dag 1771 1824 1879 1935
Udokumentert tap – øvre grense pr time 236 243 250 258

Rakkestad, 18.05.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Godtgjørelse styremedlemmer. Brev til IKS i IØ. 11.05.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Interkommunal eierskapsmelding
 Selskapsavtalen for IØKUS IKS

Saksopplysninger
I følge interkommunal eierskapsmelding, skal styrehonorar for selskapene samordnes:
«Styrene kan ikke fastsette sin egen godtgjøring. Representantskapet bestemmer 
godtgjøringen ved å plassere selskapet på et nivå som ligger vedlagt i eierskapsmeldingen.
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Valgkomiteen foreslår styresatser, som en parallell prosess til innstilling på 
styrerepresentanter. Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, 
særskilte hensyn, som for eksempel arbeidsintense perioder.»
I samsvar med selskapsavtalen er det representantskapet som fastsetter godtgjørelse til 
styret og styreleder.

Vurdering
Valgkomiteen har vurdert satser for godtgjøring av styrene for de ulike selskapene, og 
innstiller på overstående, jf. brev av 11. mai 2016.
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Til Interkommunale selskaper i Indre Østfold

Vedrørende styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidstid

Valgkomiteen behandlet spørsmål om størrelse på styrehonorar for selskapene, samt kompensasjon for 
tapt arbeidstid. Valgkomiteen innstiller på følgende, jf. sak 06/16:

1. Tabellnivå 
a) Vurdering av tabellnivå for det enkelte selskap

 IØR løftes til gruppe 1.
b) Justeringer av tallstørrelser ihht. lønns- og prisvekst. Prinsipp for indeksregulering.

 Valgkomiteen tar stilling til nivå på styrehonorar hvert annet år, samtidig med 
innstilling om styresammensetning.

 For 2016 og -17 legges 2015-nivået til grunn.*
 Særskilte hensyn, for eksempel arbeidsintense perioder, tas opp av styreleder og 

avklares med representantskapsleder.

*Tabell for styrehonorar (i hele kroner) som vedlagt Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, 
med indeksregulering for 2014 og 2015 etter kommunal deflator:

  Sats 2013 2014-3,1 % 2015-2,9 %

Pr. møte 2 400 2 474 2 546Gruppe 1
 Styreleder 25 000 25 775 26 522

Pr. møte 1 800 1 856 1 910Gruppe 2
 Styreleder 17 500 18 043 18 566

Pr. møte 1 200 1 237 1 273Gruppe 3
 Styreleder 10 000 10 310 10 609

2. Kompensasjon for tapt arbeidstid
a) Fastsettelse av satser

 Håndteres av det enkelte selskap, med utgangspunkt i de prinsipper som er foreslått 
i vedlagte dokument, kapittel 2. Tapt arbeidsfortjeneste (Vedlegg sak 02/16. Notat 
om godtgjørelse av styremedlemmer)**.

** For selvstendig næringsdrivende dekkes dokumentert eller udokumentert tap etter følgende satser (i 
hele kroner):

Tapt arbeidsfortjeneste 2016 2017 2018 2019

Dokumentert tap – øvre grense pr dag 4427 4560 4697 4838
Dokumentert tap – øvre grense pr time 590 608 626 645
Udokumentert tap – øvre grense pr dag 1771 1824 1879 1935
Udokumentert tap – øvre grense pr time 236 243 250 258
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Saken oversendes de interkommunale selskapene til orientering.

Askim, 11. mai 2016

På vegne av respektive representantskapsleder,

Åsmund Kobbevik
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